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Par dalību projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” 

 

Jaunatnes likuma 2. panta otrā daļa nosaka, ka Valsts jaunatnes politiku īsteno arī pašvaldību 

iestādes atbilstoši savai kompetencei. Likuma 5. pants nosaka, ka pašvaldība veic darbu ar 

jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības 

plānošanas dokumentus, plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas 

attīstības plānošanas dokumentus, kā arī nodrošina institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni. 

Savukārt likuma 7. pants nosaka, ka jauniešiem ir tiesības līdzdarboties jaunatnes politikas 

izstrādē un īstenošanā, iesaistoties neformālās izglītības iegūšanā un sniegšanā, darbojoties 

izglītības iestāžu pašpārvaldēs, iesaistoties jaunatnes politiku ietekmējošu pašvaldību lēmumu 

pieņemšanas procesā un citās aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu 

jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā. 

Ādažu novada Attīstības programmas 2021-2027, ilgtermiņa prioritātei “IP4: Pašu pārvaldīts 

novads” ir pakārtota vidējā termiņa prioritāte VTP15 “Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un 

iesaiste pašvaldības darbā”, kuras mērķis ir motivēt iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties novada 

attīstībā, tajā skaitā – veicināt jauniešu līdzdalību jaunatnes darba plānošanā un izpildē. 

Minēto darbību īstenošanai pašvaldība paredz organizēt darba grupas, iesaistot pašvaldības 

darbiniekus, jomas speciālistus, NVO un citas privātpersonas. Minēto aktivitāšu īstenošanai 

nepieciešami finanšu līdzekļi (speciālistu un ārpakalpojumu apmaksai, u.tml.).  

Pastāv iespēja piesaistīt finanšu līdzekļus no ārējiem finanšu avotiem, t.sk., piedaloties 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) atklāto projektu konkursos JSPA 

organizē atklātu konkursu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, veicinot 

kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās. Projekta 

iesniegumu konkursam var iesniegt pašvaldība, ja ir atbilstošs domes pilnvarojums.  

Projekts 100 % apmērā tiek finansēts valsts programmas līdzekļiem. Maksimālais pieejamais 

finansējuma apmērs vienam projektam ir 7000,- EUR, 2 maksājumos – avansa maksājums 90 

% apmērā no piešķirtā finansējuma un noslēguma maksājums 10 % apmērā 30 darbdienu laikā 

pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas, ja projekta īstenotājs ir izpildījis 

līgumsaistības pret JSPA. 

Projekta iesniegums jāiesniedz JSPA līdz 2022. gada 2. septembrim. Projekta īstenošanas laiks 

ir no 2022. gada 2. novembra līdz 2023. gada 30. oktobrim. 

Projekta izpildes rezultātā pašvaldībā tiks turpināts darbs jaunatnes politikas attīstībā vietējā 

līmenī, veicinot digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību un jauniešu līdzdalības mehānisma 

stiprināšanu. 
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Pamatojoties uz Jaunatnes likuma 2.1 panta otro daļu, kā arī Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālās komitejas 03.08.2022. un Finanšu komitejas 17.08.2022. atzinumu, Ādažu novada 

pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursā 

“Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”. 

2. Pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļai sagatavot projekta pieteikumu 

un līdz 2022. gada 2. septembra plkst. 23.59 nodrošināt tā iesniegšanu projektu konkursam. 

3. Projektam nepieciešamos finanšu līdzekļus priekšfinansējuma apmaksai 10 % apmērā no 

projekta kopējās summas iekļaut Izglītības un jaunatnes nodaļas 2023. gada budžeta tāmē. 

4. Pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi. 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  


